
Baanrenovatie
Wij kijken met plezier terug op de informatiebijeenkomst van afgelopen zaterdag, en
afgaande op de positieve reacties van velen van u ook. En wat een mooie opkomst: 185
leden!

Binnenkort vergaderen wij met de Raad van Advies. Wanneer de Raad van Advies positief is
organiseren wij spoedig een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) om te
besluiten over de baanrenovatieplannen.

Kijkt u in de tussentijd nog eens in de brochure van de baanrenovatieplannen van september
vorig jaar met de mooie tekeningen en beschrijvingen van de holes, of bekijk dit boekje
digitaal. De actuele financiële informatie vindt u in de sheets van de presentatie van 20
februari jl. die ook op de website worden gezet. De FAQ op de website zijn inmiddels
aangevuld met de in de bijeenkomst van 20 februari jl. behandelde vragen en antwoorden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt die mailen naar secretaris@golfclub-broekpolder.nl.

Op naar de BALV!

Het bestuur

https://golfclub-broekpolder.nl/app/uploads/2020/08/Broekpolder_BKL_2020801.pdf
https://golfclub-broekpolder.nl/mijn-broekpolder/infopagina-baanrenovatie/
mailto:secretaris@golfclub-broekpolder.nl


Nieuwe en vertrekkende caddiemaster per 1 maart
2021
Graag maken wij bekend dat Peter van Rossen met ingang van 1 maart a.s. het
caddiemasterteam komt versterken. Peter is 59 jaar oud en ruim 34 jaar beroepsmilitair
geweest bij de Koninklijke Marine. Zijn hobby’s zijn fitness, zwemmen, fietsen en golfen. Na
een inwerkperiode van enkele weken zal hij Paul Burger vervangen, die ons per 1 mei a.s.
gaat verlaten. 

Naast zijn werk als caddiemaster op Broekpolder heeft Paul meerdere werkzaamheden.
Omdat deze functies veel tijd vergen, heeft hij, wegens gebrek aan tijd, keuzes moeten
maken en gaat hij Broekpolder verlaten. Sinds maart 2018 was Paul een vertrouwd
aanspreekpunt en een spil in het web van vele activiteiten op en rondom de baan. Zijn
positieve instelling en oplossingsgericht denken en handelen kenmerken Paul. Wij kijken dan
ook met volle tevredenheid terug op een mooie samenwerking waarvoor we hem hartelijk
danken. Wij vinden het jammer dat hij ons gaat verlaten, maar respecteren zijn besluit en
wensen hem veel succes.

Vanaf 1 maart verwelkomen wij Peter in ons team en kijken uit naar een goede
samenwerking.

 



 Nieuwe lente, nieuwe baancommissie
door Paul Roszbach

Als baancommissaris en voorzitter van de baancommissie is het mij een genoegen om de
baancommissie nieuwe stijl te presenteren. De belangrijkste taak van deze commissie is het
signaleren op welke manieren de baan in het dagelijks gebruik met praktische ingrepen
verbeterd kan worden. Laagdrempelig, gewoon door tijdens het lopen van een rondje (met
een flightgenoot) goed om zich heen te kijken en te signaleren wat er beter kan.  
De commissie kent de volgende leden: Jori Borghans, Isabelle Huijgen, Willem Blom,
Jorrit Hylkema, Joop Kluin en Eric Rubay Bouman.

  Madelieven in de fairway
door Paul Roszbach

Voor de vorstperiode kreeg ik een mail van een van
onze leden met een vraag over waarom er nog nu
steeds zo veel madelieven in de fairway staan.
Graag wil ik daar uitleg over geven. Zolang het niet
vriest, groeit de madelief; dit in tegenstelling tot
gras dat een temperatuur nodig heeft van circa 10
graden, met als gevolg dat de bloemen zich gemakkelijk uitbreiden.

Voordat de “Green Deal” in werking trad, werden madelieven met chemische middelen
bestreden. Ze werden bespoten waardoor ze dood gingen. Hierna werden de kale plekken
ingezaaid en werd de fairway weer helemaal groen. Tegenwoordig is handmatig verwijderen
de beste manier om van de madelieven af te komen. Wat ook helpt, is prikken en bezanden
van de fairways. Dit doen we op Broekpolder regelmatig.

De favoriete fairways van de madelief zijn 12 en 17.

 Voorjaarscompetitie
2021 voor volwassenen
gaat niet door
door Enno Hageman

Op woensdag 24 februari heeft de NGF
bekend gemaakt dat
de Voorjaarscompetitie 2021 voor

volwassenen geannuleerd is. De reden is dat op dit moment het nog steeds niet is
toegestaan om wedstrijden/competities te spelen en de kans uiterst gering is dat hier voor
eind maart een wijziging in komt.



Daarbij hebben vele clubs te kennen gegeven graag snel duidelijkheid te willen over de stand
van zaken; ook zijn er veel spelers die zich niet prettig zouden voelen wanneer de competitie
door zou gaan. Het is heel jammer dat nu voor het tweede achtereenvolgende jaar er geen
Voorjaarscompetitie gespeeld gaat worden.

De NGF gaat er vooralsnog vanuit dat de Jeugd- en Najaarscompetitie wel gespeeld kunnen
worden. Wij hebben begrip voor het NGF-besluit maar beseffen ook dat het voor velen een
grote teleurstelling is.

 WHS: Playing Handicap
wordt Baanhandicap en
nieuwe
handicapslagentabellen
per 1 maart.
 door Jaap Deckers

Oplettende golfers hebben wellicht gezien dat dat hun WHS handicap recent (opnieuw)
aangepast is. Dat heeft te maken met intensieve samenwerking (uitwisseling van scores)
tussen E-golf4U en de NGF. Vanaf 1 maart vervalt het oude EGA handicapsysteem, en doet
het WHS definitief zijn intrede.

Ook na de invoering van het WHS zullen – net als daarvoor - spelers bij een qualifying ronde
of qualifying wedstrijd slagen meekrijgen. Maar die zogenaamde Playing Handicap uit het
oude systeem heet in WHS jargon een Baanhandicap. Belangrijk: de tabellen met het aantal
te ontvangen slagen zijn met de intrede van het WHS gewijzigd. Deze aangepaste
handicapslagentabellen zullen vanaf 1 maart 2021 gaan gelden.

 De baan vanuit een andere hoek
Ingezonden bericht door Simone Zeevenhooven

Door alle coronamaatregelen zijn we bevoorrecht dat we nog kunnen golfen, zij het dan wel
9 holes. Om nu toch een beetje het idee te hebben dat je ècht golft c.q. wat meer slagen
maakt, spelen wij (dames) vaak vanaf de gele tee. Doordat hier op Broekpolder geen meting
voor is, had ik dat eigenlijk nog niet vaak gedaan… Welnu, dit is een hele mooie nieuwe
ervaring en ik zal u hieronder vertellen waarom.

Ten eerste is het zicht vanaf de tee uiteraard anders dan vanaf de blauwe of rode tee,
sommige holes hebben echt een prachtig uitzicht.Ten tweede: als je afslaat van bijvoorbeeld
de gele tee van hole 3, kom je niet echt snel in de problemen met je drive omdat wij dames
toch altijd net ietsje korter slaan dan de heren.

https://golfclub-broekpolder.nl/baan/handicaptabellen/


Kortom, ondanks of juist mede dankzij corona biedt onze baan een nieuw perspectief dat het
meer dan waard is om te proberen. Alleen is het jammer dat we niet weten hoeveel slagen
we als dames vanaf geel krijgen, maar dat verandert hopelijk snel met de nieuwe plannen
voor de baan.

 De nieuwe bagtags zijn binnen
De nieuwe gepersonaliseerde bagtags zijn binnen en vanaf heden
af te halen bij het secretariaat.

Daar hangen ze op alfabetische volgorde en kunt u zelf uw eigen
bagtag eruit halen.

 Informatie over clubwedstrijden
door Jori Borghans

Rond deze tijd van het jaar sturen wij u normaal gesproken de aankondiging voor de
openingswedstrijd van ons golfseizoen, de Paul Nouwen Trofee. Gelet op de nu geldende
beperkingen hebben we helaas moeten besluiten dat deze wedstrijd niet door kan gaan. 
Maar er is ook goed nieuws: achter de schermen zijn we druk bezig om het
wedstrijdprogramma zo aan te passen, dat we u binnenkort weer kunnen uitnodigen om zich



in te schrijven voor de clubwedstrijden. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u nader
informeren over de wedstrijden die de wedstrijdcommissie voor u zal organiseren.

Tot snel!

 Verlenging catering winteractie
2021
door Fred Weerdenburg

In verband met de voortdurende sluiting van de horeca in verband
met de coronaregels verlengen wij de winteractie met 10% extra
bartegoed bij een storting van € 250,00. 

De winteractie loopt dus tot heropening van de horeca. U kunt
éénmalig gebruikmaken van deze actie door € 250,00 over te
boeken via XAFAX/Netpay. Uw saldo wordt dan opgewaardeerd met € 275,00. 

Alternatief kunt u er ook voor kiezen om een ander bedrag te storten. Alle leden die hun
bartegoed opwaarderen met een bedrag tussen € 225,00 en € 249,00 ontvangen een fles
Chateau Le Carrasses Chardonnay.

Mocht u de app nog niet gebruiken of een probleem hebben met het installeren, neem dan
contact op met het secretariaat via 010-2495554.

 Clubfitting op de driving range
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor een exclusieve clubfitting door
RSGolf. Op 5 en 27 maart a.s. vindt deze plaats op onze eigen driving range.

Laat ook uw swing professioneel analyseren met behulp van een Trackman om te komen tot
uw optimale golfset.

Om voldoende tijd te hebben voor iedereen én vanwege corona is het maken van een
afspraak noodzakelijk. Klik hier en scroll naar de datum van 5 of 27 maart en plan uw eigen
afspraak in. Let op, u kunt daar de keuze maken tussen Callaway, Odyssey of TaylorMade.

Foto bovenaan deze nieuwsbrief: Uitzicht vanaf het terras over de green van Hole 18 in
avondrood door saharazand (foto: Daniëlle Struijs)

https://www.rsgolfshop.nl/nl/blogs/informatie/demodagen-bekijk-hier-de-complete-jaarkalender/


Mocht u ook foto's hebben die wellicht de moeite waard zijn om te publiceren dan kunt u die
opsturen per e-mail aan mediacommissie@golfclub-broekpolder.nl.
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